HUURREGLEMENT INSTRUMENTEN
Van toepassing vanaf 01/03/2021 (goedgekeurd in CBS 27.01.2021 en GR 03/03/21)
Om leerlingen vlot en zonder drempel een muziekopleiding aan de Academie voor Muziek en Woord –
Stad Menen te laten volgen, voorziet de academie in de verhuur van kwalitatieve studie-instrumenten.
Op de huurovereenkomst zijn volgende afspraken van toepassing:
Artikel 1. Volgende instrumenten worden verhuurd:
- Houtblaasinstrumenten
- Koperblaasinstrumenten
- Strijkinstrumenten
- Slagwerk: xylofoon (met statief en tafelmodel)
- Akoestische gitaar: beperkt aantal, onder specifieke voorwaarden
De academie stelt jaarlijks het aantal en de soort instrumenten vast die te huur worden aangeboden.
Artikel 2. Criteria van verhuur:
§1a. Instrumenten, met uitzondering van gitaar en xylofoon, worden verhuurd aan regelmatige
leerlingen van de tweede graad (2.1, 2.2, 2.3 en 2.4) en het eerste jaar van de derde graad (3.1) uit
elke vestigingsplaats van de Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen.
§1b. Tafelmodel xylofoons worden verhuurd aan regelmatige leerlingen vanaf het tweede jaar (2.2).
Xylofoons met statief worden verhuurd aan leerlingen uit de vierde graad of leerlingen die kiezen
voor de optie melodisch slagwerk.
§1c. Gitaren worden verhuurd aan regelmatige leerlingen met kansenstatuut van de tweede graad
(2.1, 2.2, 2.3 en 2.4) en het eerste jaar van de derde graad (3.1) uit elke vestigingsplaats van de
Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen.
§2. Indien onvoldoende instrumenten beschikbaar zijn, worden deze verhuurd volgens datum
inschrijving en aanvraag. Indien het gevraagde instrument niet (meer) beschikbaar is, kan de
aanvrager geen enkel recht of vergoeding eisen van de verhuurder.
§3. Leerlingen die zich inschrijven voor een tweede instrument, kunnen dit instrument enkel huren
indien alle huuraanvragen 1e instrument werden behandeld en er voldoende instrumenten
beschikbaar zijn. Aanvragen worden behandeld volgens datum.
§4. In kader van het vak groepsmusiceren kan een tweede instrument, ander type, uit dezelfde
instrumentenfamilie verhuurd worden aan leerlingen uit de derde of vierde graad.
§4. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan na overleg met en goedkeuring door de directie.
Artikel 3. Duur van de huur:
§1a. Instrumenten, met uitzondering van gitaar en tafelmodel xylofoons, worden maximaal 5 jaar
verhuurd of tot en met het leerjaar 3.1.
Indien zij niet opgevraagd werden door nieuw ingeschreven leerlingen, kunnen zij mits toestemming
van de directie verder verhuurd worden.
§1b. Tafelmodel xylofoons worden verhuurd in periodes van 2 maand. Stilzwijgend verlengen van
de overeenkomst is hierbij niet mogelijk.
§1c. Gitaren worden maximaal 2 jaar verhuurd. Indien zij niet opgevraagd werden door nieuw
ingeschreven leerlingen, kunnen zij mits toestemming van de directie verder verhuurd worden.
§2. Instrumenten waar een grote vraag naar is, worden maximaal 4 jaar verhuurd of tot en met het
leerjaar 2.4.

§3. Indien de verhuur niet verlengd wordt, moet het instrument tegen uiterlijk 1 september worden
binnengeleverd op het secretariaat.

§4. Tijdens de duur van de huurovereenkomst mag de huurder of de gebruiker het instrument, onder
geen enkele voorwaarde uitlenen, verhuren of in gebruik geven aan derden.
Artikel 4. Huurprijzen: jaarlijks te betalen bij (her)inschrijving of ondertekening overeenkomst:
-

2.1 t.e.m 3.1 : € 35

-

3.2 t.e.m 4.3 : € 60

-

Sociaal tarief (in combinatie met verminderd inschrijvingsgeld) : € 25 (voor alle graden)

-

Ontlening in functie van groepsmusiceren : € 25

-

Tafelmodel xylofoon : € 10 per periode van 2 maand

-

Akoestische gitaar : gratis

-

Ontlening in de loop van het schooljaar : € 5 per resterende maand voor einde schooljaar, met
een minimum van € 25 en een maximum van de normale totale huurprijs.

Artikel 5. Waarborg: éénmalig te betalen bij ondertekening huurcontract:
-

Normaal tarief : € 70

-

Sociaal tarief : € 35

De waarborg wordt teruggestort na de definitieve inlevering van het instrument en alle toebehoren, en
na controle en goedkeuring van de staat van het instrument en de toebehoren.
Artikel 6. Toebehoren
Aankoop van toebehoren, zoals rieten en snaren, olie of hars, vallen ten laste van de huurder.
Artikel 7. Rudimentair onderhoud
Elke leerling staat in voor het rudimentair onderhoud van zijn/haar instrument, zoals het smeren van
ventielen, invetten stembuizen of kurkjes, harsen van de boog, …
Het rudimentair onderhoud wordt aangeleerd en opgevolgd door de instrumentleerkracht.
Ingeval nalatigheid wordt vastgesteld in verband met het onderhoud, zal de huurder hiervoor
aansprakelijk gesteld worden.
Artikel 8. Onderhouds- en herstellingskosten
Normale onderhouds- en herstellingskosten ten gevolge van slijtage, niet resulterend uit nalatigheid of
wangebruik van de huurder of gebruiker, worden vergoed door de academie. De academie neemt, via
de instrumentleerkracht, hiervoor de nodige maatregelen.
De directie moet altijd en voorafgaand geraadpleegd worden in verband met een herstelling.
Alle onderhoud en herstellingen gebeuren bij een erkende professionele herstellings- en
onderhoudsdienst, reparateur of instrumentenbouwer. Herstellingen, op eigen initiatief genomen door
de huurder, vallen ten laste van de huurder.
Artikel 9. Schade
Kosten ten gevolge van beschadiging, gebrek aan rudimentair onderhoud, verlies of diefstal van
het instrument en toebehoren, vallen ten laste van de huurder. Bij verlies, diefstal of volledige teloorgang
van het instrument, wordt de oorspronkelijke waarde bij aanvang overeenkomst van het instrument
aangerekend. Deze waarde wordt bepaald door een erkende professionele herstellings- en
onderhoudsdienst, reparateur of instrumentenbouwer.

Wanneer de waarborg niet volstaat om de kosten van de herstelling of de oorspronkelijke waarde van
het instrument te vergoeden, worden de bijkomende kosten gevorderd van de huurder. De huurder
ontvangt hiervoor een factuur.

Artikel 10. Controle
De huurder/gebruiker dient het instrument en alle toebehoren, op elk verzoek van de directeur of zijn
afgevaardigde, en minstens aan het eind van elk schooljaar, aan de instrumentleerkracht voor te leggen,
ter controle van de staat.
Artikel 11. Inleveren
§1. Na aankoop van een eigen instrument of na het stopzetten van de studies aan de academie
wordt het betreffende instrument, met alle toebehoren, onmiddellijk terug ingeleverd en eindigt de
huurovereenkomst. De betaalde huur van het lopende jaar kan niet teruggevorderd worden, zelfs
niet gedeeltelijk.
§2. Wie het huurinstrument niet tijdig inlevert na stopzetting studies, aankoop eigen instrument of
eindigen van de overeenkomst, zal een boete van € 10 aangerekend worden, vermeerderd met € 5
per bijkomende maand.

